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Bramy gara owe

Joanna D browska

Bramy rolowane i segmentowe nie zajmuj

miejsca przed gara em podczas otwierania: 

docenimy to zw aszcza tam, gdzie podjazd 

jest krótki albo niewygodny – na przyk ad

wymaga manewrowania samochodem po 

uku lub podje d ania pod gór .

Aby otworzy  bram  uchyln , potrzeba 

ok. 1 m wolnej przestrzeni. Wjazd do gara-

u z tak  bram  by by k opotliwy wprost 

od ulicy, a tak e tam, gdzie jest ma o miej-

sca mi dzy bram  gara ow  a wjazdow .

Kiedy montowa ?
Bramy segmentowe montuje si  za otwo-

rem wjazdowym w ju  wyko czonym gara-

u – z gotow  posadzk  i otynkowanymi cia-

nami. Po zamontowaniu bramy nie powinno 

si  ju  wykonywa  obróbek tynkarskich, po-

niewa  zachlapanie zapraw  p aszcza bramy 

i prowadnic mog oby spowodowa  ich uszko-

dzenie. Odpowiednia wysoko  nadpro a to 

10–22 cm.

Bramy uchylne montuje si  w wiet-

le otworu, ale wtedy po otwarciu bra-

ma zmniejsza wysoko  gara u ok. 20 cm. 

Mo na równie  montowa  tu  za otworem, 

co pozwala zaoszcz dzi  10 cm szeroko ci 

i 5 cm wysoko ci wjazdu w porównaniu do 

pierwszego sposobu. ciany gara u musz

by  wyko czone, ale przed zamontowa-

niem bramy nie powinno si  uk ada  po-

sadzki, poniewa  próg bramy trzeba zabe-

tonowa  w gara owej pod odze. Nadpro e

powinno mie  min.  7 cm, je li montujemy 

bram  w otworze, i 10 cm, je li za otwo-

rem.

Bram  rolowan  montuje si  w gara u

ju  wyko czonym, po czym nie wolno wy-

konywa  prac tynkarskich: zachlapanie 
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 Najcz ciej kupowane bramy uchylne i segmentowe mog  mie  powierzchni  g adk  (z blachy) lub 

z przet oczeniami: w skimi, szerokimi lub kasetonowymi (a). Mo na te  zamontowa  takie bramy z litego 

drewna z frezowanymi wzorami (b)
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Najcz ciej wybieramy 

automatycznie 

otwierane bramy 

uchylne lub 

segmentowe górne.

Najpopularniejsze 

modele mo na kupi  ju

za ok. 2 tys. z .

Najlepiej od razu 

wyposa y  je w nap d.
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prowadnic mo e prowadzi  do ich uszko-

dzenia. Monta  mo na rozpoczyna  dopie-

ro, gdy ciany i posadzka ca kowicie wy-

schn . Nadpro e musi mie  co najmniej 

30 cm wysoko ci.

Monta  bramy najlepiej zleci  ekipie po-

leconej przez dystrybutora, u którego by a

kupiona. Przed jej dostarczeniem dystry-

butor zwykle wysy a pracownika, aby oce-

Standardowa czy na wymiar?

wysoko

nadpro a: 

10–22 cm

d ugo  wolnej przestrzeni pod 

sufitem: zale nie od wysoko ci bramy

miejsce przed gara em: niewymagane

Brama segmentowa górna

standardowe wymiary:

szeroko : 2–5,5 m

wysoko : 1,9–3 m

odleg o  od bocznych kraw dzi otworu: 7–10 cm

d ugo ciany, na któr  nasuwa si

skrzyd o, równa jest jego szeroko ci

odleg o  od bocznych kraw dzi

otworu do ciany, na któr  brama 

si  nasuwa: 40–45 cm

odleg o  od bocznych kraw dzi

otworu do ciany przeciwleg ej do 

tej, na któr  nasuwa si  brama: 

ok. 5 cm

Brama segmentowa boczna

standardowe wymiary:

szeroko : do 3 m

wysoko : 2–2,3 m

wysoko  nadpro a: ok. 10 cm

 Brama uchylna mo e by  otwierana r cznie 

lub automatycznie, je li jest wyposa ona w nap d

elektryczny

fo
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miejsce przed gara em: 

niewymagane
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Producenci oferuj  bramy o standardowych wymiarach, ale nie w ka dej firmie s  one iden-

tyczne. Standardy te s  ró ne: u jednych producentów 250 × 212,5 cm, u innych – 250 × 225 cm 

lub 250 × 220 cm.

Otwór gara owy nale y wi c do nich dopasowa . Mo na równie  zamówi  bram  o niestan-

dardowym wymiarze, ale b dzie dro sza o 20–50%. Je li wi c nie chcemy dop aca , warto do-

pasowa  otwór gara owy do standardowych wymiarów oferowanych bram i w razie potrzeby 

zw zi  go lub poszerzy .

Minimalne wymiary otworu wjazdowego w gara u: 

 jednostanowiskowym – ok. 230 cm szeroko ci i 200 cm wysoko ci,

 dwustanowiskowym – 500 cm szeroko ci.
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ni , czy otwór jest prawid owo przygotowany, i sprawdzi  jego wy-

miary.

Z nap dem czy bez?
W nowo budowanych domach jednorodzinnych automatyka do 

bram gara owych jest ju  standardem. Brama otwierana automa-

tycznie to rozwi zanie nie tylko wygodne, ale przede wszystkim 

bezpieczne. Brak konieczno ci wysiadania z samochodu, by otwo-

rzy  bram  szczególnie podczas zimy czy pada-

j cego deszczu, zdecydowanie poprawia 

komfort korzystania z gara u. 

Bramy mo na otwiera  i zamyka  za po-

moc  nap du elektrycznego uruchamiane-

go przyciskiem, kluczykiem, zamkiem kodo-

wym lub pilotem. Do wyboru s  ta sze piloty 

ze sta ym, fabrycznie zaprogramowanym ko-

dem oraz dro sze – z kodem zmiennym.

Je li w domu i gara u jest zamontowana instalacja alarmowa, to 

fabrycznie zamontowany w bramie zamek wystarczy, aby chroni

gara  przed w amaniem. W gara u bez takiej instalacji stosuje si

zamki z klamk  obrotow  i ryglem, który zwykle zatrzaskuje si  po 

zamkni ciu. Dobrym zabezpieczeniem jest te  zamek uruchamia-

ny pilotem oraz nap d z blokad  dociskow , która zapobiega pod-

wa eniu bramy.

W bramach rolowanych mo na zamontowa  blokad  antyw a-

maniow  na wale nawijaj cym. Zabezpieczenia antyw amaniowe 

warto zastosowa  te  w drzwiach do gara u: powinny to by  drzwi 

z zamkiem rygluj cy skrzyd o w wielu punktach.

Bezpiecze stwo
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nadpro e: min. 7 cm 

(przy monta u w otworze)

od 10 cm 

(przy monta u za otworem)

wysoko

otworu

system spr yn

d ugo  wolnej przestrzeni

pod sufitem: zale nie

od wysoko ci bramy

miejsce przed gara em:

min. 50 cm, zalecane: 100 cm

Brama uchylna

standardowe wymiary:

szeroko : nie wi ksza ni  3 m

wysoko : 2,3 m

odleg o  od bocznych kraw dzi otworu: niewymagana

Brama rolowana

standardowe wymiary:

szeroko : 1,8–2,3 m

wysoko : do 9 m

odleg o  od bocznych kraw dzi otworu do cian: 7–11 cm

miejsce przed gara em: niewymagane

wolna przestrze

do wykorzystania

wysoko  nadpro a

musi wynosi  tyle, 

aby mo na by o

zmie ci  tam b ben 

bramy, je eli nie ma 

na niego miejsca 

wewn trz bramy, 

nale y umie ci

go na zewn trz 

w specjalnej kasecie

g boko

skrzynki

Brama rolowana boczna

Nie zajmuje miejsca pod sufitem

odleg o  od 

bocznych kraw dzi

otworu do cian musi 

wynosi  tyle, aby 

mo na by o zmie ci

b ben bramy

fo
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 Warto wybra  nap d

z automatycznym uk adem 

od czaj cym: gdy pod zamykaj c  si

bram  znajdzie si  jaka  przeszkoda, 

np. pi ka, mechanizm zatrzyma si

i uniesie bram  do góry

 Brama rolowana z zabezpieczeniem 

przed podwa eniem: specjalny uk ad 

segmentów na wale nawijaj cym i ich 

po czenie z nap dem zabezpieczaj

bram  przed podwa eniem od zewn trz

 Pilot 

uruchamiaj cy 

nap d bramy

miejsce przed gara em: 

niewymagane
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Nap d elektryczny umo liwia równie

zwolniony start i domykanie bramy. Pilotem 

mo emy obs ugiwa  tak e otwieranie bra-

my wjazdowej i w czanie o wietlenia

wewn trz domu, cho  ka da taka dodatko-

wa funkcja podnosi koszt ca o ci.

Nap dy otwieraj  bramy w ci gu kilku 

sekund, dzi ki czemu mo na szybko i bez-

piecznie zaparkowa  samochód. 

Zamiast kluczy mo na zastosowa  do 

otwierania bramy czytnik, który zapami -

tuje rysunek linii papilarnych w a cicie-

li i tylko im otwiera bramy oraz drzwi wej-

ciowe. Nie trzeba wtedy nosi  kluczy ani 

pilota, ale by otworzy  bram  musimy wy-

si  z samochodu.

Nap dy do bram mog  by  wyposa one 

w modu  solarny, który zapewnia do adowanie 

akumulatora i sprawia, e nap d jest  wtedy 

niezale ny od zewn trznego ród a zasilania.

Do bram segmentowych górnych nadaje 

si  ka dy nap d. Podwiesza si  go pod su-

fitem gara u i czy ze skrzyd em rucho-

mym ramieniem. 

Do segmentowych bocznych nap d in-

staluje si  tu  nad nadpro em lub na któ-

rej  ze cian bocznych. Nap d musi mie

specjalne rami , które umo liwia ci gni -

cie bramy, powinien te  mie  wi ksz  ni

w bramach segmentowych górnych si

ci gni cia i pchania.

Do bram uchylnych stosuje si  nap dy 

wyposa one w rami  odpowiedniej d ugo-

ci. Mo na kupi  te  specjalne nap dy, któ-

re montuje si  na skrzydle od strony gara u.

Si ownik jest po czony z pr tem metalowym 

pod czonym do mechanizmu poruszaj ce-

go skrzyd o. Po uruchomieniu nap du si ow-

nik, obracaj c si  na pr cie, przekr ca skrzy-

d o i je unosi.

Bramy rolowane sprzedawane s  wy cz-

nie z nap dem elektrycznym i jest on ju  za-

instalowany w ka dej takiej bramie i wbudo-

wany w mechanizm nawijaj cy.

Dwie pojedyncze czy jedna podwójna?

Brama podwójna. Je li szukamy bramy 

do nieogrzewanego gara u wolno stoj cego 

i nie zale y nam na zredukowaniu strat 

ciep a, wówczas wybierzmy wygodniejsz ,

bo szersz  bram  podwójn . atwiej 

manewrowa  autem podczas parkowania. 

Taka brama jest te  ta sza ni  dwie 

pojedyncze. Dotyczy to równie  bram 

z nap dem, który w wi kszej bramie b dzie 

silniejszy, ale i tak ta szy ni  dwa nap dy 

bram pojedynczych. Wybór bramy podwójnej 

jest te  bardziej racjonalny, je li np. je li ona 

i m  rano wyje d aj  do pracy o tej samej 

godzinie

Dwie bramy pojedyncze. Je li 

domownicy korzystaj  z samochodów 

o ró nych porach, a gara  jest po czony 

z domem i ogrzewany, wówczas lepiej 

zamontowa  dwie pojedyncze bramy. 

Ograniczymy w ten sposób straty ciep a

uciekaj cego przez szerok  bram

Z ociepleniem czy bez?

Ile za monta ?
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Nap dy do bram 

zwykle wyposa one 

s  w akumulator 

awaryjny, który 

uruchomi nap d

w przypadku braku 

zasilania

 Zazwyczaj bram  kupuje si  ju  z nap dem 

i wtedy jego cena wchodzi w sk ad ceny bramy. 

Nie op aca si  kupowa  najpierw bramy, a potem 

– np. za pó  roku – nap du, poniewa  kupiony oso-

bno jest dro szy ok. 20–30% od takiego w zestawie

ry
s
. 
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Do gara u ocieplanego, wbudowanego w bry  domu, trzeba kupi  bram  ocieplan .

Wprawdzie taka brama jest 20–40% dro sza od nieocieplonej, ale ten wydatek do  szybko 

si  zwraca, bo ocieplenie (pianka poliuretanowa lub polistyren ekstrudowany) chroni gara

przed stratami ciep a. 

Uwaga! Bramy sprzedawane s  w wersjach ocieplanych lub nieocieplanych i zamonto-

wanych nie da si  ju  ociepli  (wyj tkiem s  bramy uchylne i coraz rzadziej stosowane bra-

my rozwieralne). 

Warto wiedzie , e straty ciep a mog  te  wyst powa  na styku skrzyd a i cian oraz pod ogi. 

Dlatego tak wa ne jest, by brama by a solidnie zamontowana, a uszczelki tak wyregulowane, by 

nigdzie nie powstawa y szczeliny, przez które do gara u b dzie dostawa  si  zimne powietrze.

Koszt monta u bramy wynosi zazwyczaj 10–20% jej warto ci. Niektórzy dystrybutorzy po-

daj  orientacyjny koszt mi dzy 500 a 1000 z , u innych jest zale ny np. od szeroko ci bramy 

i do 4 metrów kosztuje 700 z , powy ej – 900 z . Niektórzy maj  ceny skalkulowane od razu 

z monta em, np. bramy segmentowe z nap dem i monta em kosztuj   w zale no ci od wy-

miaru od 3 tys. do 7 tys. z . Koszt monta u nap du wynosi ok. 20% jego warto ci. Czas za-

montowania ca o ci wynosi od 2 do 8 godzin.
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